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چكيده
نمونهگیری در پژوهشهای کیفی و کمی تفاوت بسیار دارد زيرا هدف آن به جاي تعميم يافتهها ،كسب درك عميق از پديده مورد
بررسي است .انتخاب مشاركتكنندگان در پژوهش كيفي با هدف دستيابي به بيشترين اطالعات در مورد پديده مورد بررسي انجام
ميشود .در پژوهش كمي تأكيد بسيار زيادي بر انتخاب تصادفي (شانس برابر براي انتخاب همه اعضاي جامعه پژوهش) وجود
دارد اما در پژوهش كيفي نمونه پژوهش يا مشاركتكنندگان ،انتخاب يا دعوت ميشوند .نمونهگيري هدفمند كه نمونهگيري
غيراحتمالي ،هدفدار يا كيفي نيز ناميده ميشود به معناي انتخاب هدفدار واحدهاي پژوهش براي كسب دانش يا اطالعات است.
اين نوع نمونهگيري به دنبال ايجاد قوانين ثابت و تغيير ناپذير و يا تعميم نتايج نيست بلكه سعي در شناخت بهتر هر پديده در
زمينه خاص دارد .سه نوع عمده نمونهگيري هدفمند شامل نمونهگيري براي رسيدن به معرف بودن يا قابليت مقايسه ،نمونهگيري
موارد خاص يا يگانه و نمونهگيري متوالي هستند .استفاده از روش اشباع داده در پژوهشهاي کيفي به عنوان استاندارد طاليي
پايان نمونهگيري در نظر گرفته ميشود .در اين مقاله سعي شد روشهاي انتخاب مشاركتكنندگان و تفاوتهاي روشهاي كمي
و كيفي معرفي شود و راهكاري براي تصميمگيري در مورد رسيدن به اشباع داده ارائه گردد.
کلمات کليدي :انسان ،انتخاب نمونه ،پژوهش کیفی ،پژوهش کمی ،اشباع ،روشهای جمعآوری داده ،روشهای پژوهش  ،حجم نمونه

مقدمه

آنها ميتواند سبب تقويت جايگاه پژوهش كيفي و پژوهشگران

در سالهاي اخير تغييرات سريعي در زمينه پژوهش و تمايل به

كيفي گردد .يكي از مسائلي كه معموالً در پژوهشهاي كيفي مورد

نگاه به انسان (آنگونه كه در علوم انساني به آن نگريسته ميشود)

توجه قرار دارد ،انتخاب مشاركتكنندگان مناسب و به عبارت

بصورت يك كل كه ميبايست در زمينه و محيط خاص خودش

ديگر نمونهگيري است.

مورد بررسي قرار گيرد ،رخ داده است .به نظر ميرسد راه عبور

نمونهگيري در پژوهشهاي كيفي بسيار متفاوت از پژوهشهاي

از ديدگاههاي اثباتگرايانه و حركت به سمت نگاه طبيعتگرايانه

كمي است زيرا هدف آن به جاي تعميم يافتهها كسب درك عميق

كمي هموارتر شده است و پژوهشگران رشتههاي مختلف به انجام

از پديده مورد بررسي است ( .)1از آنجا كه پژوهش كيفي راهي

پژوهش كيفي تمايل بيشتري نشان ميدهند .با توجه به اين موضوع

براي رسيدن به محتواي ذهني افراد است و نميتوان آن را از طريق

آشنايي با روشهاي پژوهش كيفي و ابزارهاي مورد استفاده در

روشهاي سخت و دقيق كمي انجام داد ،ابزارها و روشهاي آن
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نيز بسيار متفاوت هستند .در پژوهش كمي تأكيد زيادي بر انتخاب

مقدار به پارامتري از جامعه كه نمونه از آن انتخاب شده است،

تصادفي و شانس برابر براي همه اعضاي جامعه مورد پژوهش وجود

صورت گيرد (.)7

دارد اما در پژوهشهاي كيفي نمونه پژوهش يا به عبارت صحيحتر

دو معيار مهم در ارزيابي پژوهشي كه در آن از نمونهگيري احتمالي

مشاركتكنندگان انتخاب يا دعوت ميشوند ( .)2به همين دليل

استفاده شده است وجود دارد .معيار اول اعتبار بيروني است كه به

است كه در پژوهشهاي كيفي ،به جاي نمونه از مشاركتكنندگان

امكان تعميم نتايج به جامعهاي كه نمونه از آن گرفته شده و ساير

و به جاي نمونهگيري از انتخاب موارد يا مشاركتكنندگان نام برده

جوامع مربوط ميشود ( .)8معيار دوم يعني اعتبار دروني ،به امكان

ميشود ( ،)5-3ما نيز براي واضحتر كردن اين اختالف به جاي

انجام استنتاج از مشاهدات انجام شده مربوط است كه تا چه حد

نمونهگيري از اين پس از انتخاب مشاركتكنندگان استفاده خواهيم

درست باشند و تا چه حد پديده مورد بررسي را با دقت بررسي كرده

کرد .با توجه به موارد فوق و اختالفهاي ذکر شده اين سؤاالت

باشند و نشان ميدهد كه اندازهگيري تا چه حد از خطا مصون بوده

مطرح ميشوند که معيار انتخاب مشاركتكنندگان چيست؟ چه

است ( .)9پژوهشگران كيفي با اين مفاهيم ناآشنا نيستند ،اما راهكار

زماني جلب مشاركت خاتمه مييابد و چند نفر براي قرار دادن

معرفي شده بسيار متفاوت است .در اين مورد احتمال تعميم نتايج

اطالعات كافي در اختيار پژوهشگر مورد نياز هستند؟ بيان نحوه

به ساير جوامع ،انتقالپذيري (كه معادل اعتباربيروني است) ناميده

انتخاب مشاركتكنندگان در زمان تهيه گزارش چگونه بايد باشد؟

ميشود ( .)6لينکلن وگوبا ( ،)1985استفاده از توصيف جامع را

اينها سؤاالتي هستند كه در اين مقاله به آنها پرداخته ميشود .هدف

براي تقويت انتقالپذيري که مترادف با تعميمپذيري است پيشنهاد

از اين پژوهش توضيح فرآيند انتخاب مشاركتكنندگان ،روشهاي

کردند .اينکار شامل ارائه يک توصيف عميق از نحوه انجام کار است

انتخاب و چگونگي به پايان رسيدن اين فرآيند است .در اين مقاله

تا در محلها و زمانهاي ديگر و توسط افراد ديگر نيز قابل انجام

ابتدا به تفاوت بين دو روش نمونهگيري در پژوهشهاي كمي و كيفي

باشد .در مقابل براي اعتبار دروني ،تاييدپذيري معرفي شده است.

پرداخته ميشود و سپس انواع روشهاي انتخاب مشاركتكنندگان

انجام مميزي يک تکنيک براي افزايش تائيدپذيري در پژوهش

در پژوهشهاي كيفي مرور شده و در نهايت روشي براي تعيين

کيفي است ،اينکار شامل ثبت تمام کارهاي انجام شده در فرآيند

پايان انتخاب مشاركتكنندگان معرفي خواهد شد.

پژوهش از ابتدا تا انتها ميباشد ( .)10با وجود اختالف بين اين دو
روش در نگاه به اعتبار بيروني و دروني ،مسئلهاي كه در صدر توجه

دو ديدگاه متفاوت در انتخاب واحدهاي پژوهش

پژوهشگران قرار دارد و به دنبال آن هستند تعميمپذيري است كه

در پژوهشهاي كمي و كيفي واحدهاي مشاهده و تحليل ممكن است

در دو نوع پژوهش كمي و كيفي تفاوتهايي دارد.

بسيار متغير باشند .افراد ،خانوادهها ،گروهها ،مؤسسات ،قلمروهاي

براي فهم بهتر مفهوم تعميمپذيري در دو نوع پژوهش كمي و كيفي

جغرافيايي و فرهنگي ،دورههاي زماني ،برنامهها ،اسناد ،تركيبي از

بايد بين دو مفهوم تعميمپذيري قانونگرا و طبيعتگرا تمايز قائل شد.

موارد فوق و ساير موارد نمونههايي از واحدهاي مورد پژوهش

تعميمپذيري قانونگرا سعي در شناخت قوانين حاكم بر جهان دارد،

هستند كه در هر دو نوع پژوهش كمي و كيفي مورد استفاده قرار

قوانيني كه عيني و تغييرناپذيرند ،اين نوع از تعميمپذيري از زمان

ميگيرند .با وجود يكسان بودن منابع پژوهش ،در اين دو روش

و مكان تبعيت نميكند ( )11و ميتوان از نتايج اين نوع پژوهش

منطق كام ً
ال جداگانهاي براي انتخاب پژوهششوندگان وجود دارد

در هر زمان و مكاني استفاده نمود .به عبارت ديگر تعميمپذيري

( .)6در پژوهشهاي كمي ،انواع روشهاي نمونهگيري وجود دارند

قانونگرا اجازه استثنا قايل شدن را نميدهد (.)12براي مثال در

كه مبناي اصلي آنها احتمالي بودن و مهمترين ويژگي آن وجود

صورتي كه دارويي بر روي سلولهاي سرطاني مؤثر باشد ميتوان

شانس معيني براي هر فرد در انتخاب شدن است .نمونهگيري به

انتظار داشت كه در زمان و مكان ديگري با همان شرايط تأثير

صورت تصادفي انجام ميشود و تمام تالش بر اين است كه از

يكساني بر جا بگذارد .تعميمپذيري طبيعتگرا به وقايع واحد و

تورش جلوگيري شود .با اين کار انتظار ميرود برآورد نزديكترين

در حال تغيير توجه ميكند .اين نوع تعميم پذيري به دليل يگانه
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تشريح شوند ( .)15اين نوع از نمونهگيري شامل  6روش است

تنها با موقعيتهاي كام ً
ال مشابه قابليت مقايسه نسبي را دارند

كه شامل انتخاب موارد بارز ) ،(Typical Case Samplingنمونهگيري

( .)6نمونهگيري احتمالي به دنبال انجام نوع اول تعميم و استنتاج

از موارد مرزي يا انتهايي )،(Extreme or Deviant Case Sampling

خصوصيات كلي پديده مورد بررسي است .در حالي كه پژوهش

نمونهگيري با باالترين قدرت ) ،(Intensity Samplingنمونهگيري

كيفي نمونههاي خود را با هدف كسب دانش عميق ،متمركز و با

با حداكثر اختالف ) ،(Maximum Variation Samplingنمونهگيري

جزئيات زياد از بين كساني كه اين پديده را تجربه کرده و ميتوانند

همگون )(Homogeneous Samplingو نمونهگيري از موارد شناخته

اطالعات زيادي در اختيار پژوهشگر بگذارند انتخاب ميكنند.

شده يا معروف ) (Reputational Case Samplingهستند (.)16
اگر يك مطالعه موردي انجام ميدهيد ،يا زندگي يك فرد يا گروه

چگونه مشاركتكنندگان در پژوهش كيفي انتخاب ميشوند؟

يا يك زندگينامه را مورد بررسي قرار ميدهيد احتماالً از روش

منابع مختلف در مورد استراتژيهاي انتخاب ،مشاهده و تحليل

انتخاب موارد بارز استفاده ميكنيد .اين روش يك نمونه معمول از

واحدهاي مورد پژوهش بر اساس هدف تحقيق ،راهكارهاي مختلفي

پديده مورد نظر شما را معرفي ميكند ( .)16اين روش معموالً در

را ارائه كردهاند .منطق و قدرت اين نوع از انتخاب به اين مفهوم

مواردي كه زمينه پژوهش جديد بوده و پژوهشهاي كيفي معدودي

باز ميگردد كه نمونههاي انتخاب شده بيشترين ميزان اطالعات

در آن زمينه انجام شده است مورد استفاده قرار ميگيرد ( .)15در

را بر اساس سوال پژوهش فراهم آورند ( .)6اين توجه ويژه به

اين روش پژوهشگر يك فرد ،گروه يا مجموعه را مورد بررسي

هدف پژوهش موجب نامگذاري اين نوع نمونهگيري به نمونهگيري

قرار ميدهد كه نمونه يا معدل موضوع مورد بررسي است .چالش

هدفمند شده است .نمونهگيري هدفمند كه به آن نمونهگيري

اين روش اين است كه نمونه بارز چه باشد .پژوهشگر در اين زمينه

غيراحتمالي ،هدفدار يا كيفي نيز ميگويند به معناي انتخاب هدفدار

بايد با چند متخصص در آن زمينه مشورت كند تا توافق در اين

واحدهاي پژوهش براي كسب دانش يا اطالعات است ( .)13اين

زمينه به دست آيد .در صورتي كه هدف بررسي تجربه يك كتابدار

نوع از نمونهگيري شامل انتخاب واحدها يا موردهاي مورد پژوهش

از كارش باشد ميتوان يك كتابدار را با ميانگين سالهايي كه در

بر اساس هدف پژوهش و نه تنها به صورت تصادفي است (.)14

آن جامعه به عنوان فرد با تجربه به حساب ميآيد به عنوان نمونه

سه نوع عمده نمونهگيري هدفمند معرفي شده شامل نمونهگيري

بارز در نظر گرفت ( .)17به عنوان مثال در پژوهشي كه بر روي

براي رسيدن به معرف بودن يا قابليت مقايسه(Sampling to Achieve

قوائد تماشاي تلويزيون افراد در محيطهاي عمومي انجام شده بود،

) ،Representativeness or Comparabilityنمونهگيري موارد خاص

پژوهشگر افراد را در موقعيتهاي خاص مث ً
ال زمان پخش مسابقه

يا يگانه ) (Sampling Special or Unique Casesو نمونهگيري متوالي

فوتبال در مشروبفروشيها و در مراكز خريد در پايان هفتهها مورد

) (Sequential Samplingهستند.

بررسي قرار داده بود (.)18
نمونهگيري از موارد مرزي يا حاشيهاي ) (Outlier Samplingروشي

نمونهگيري براي رسيدن به معرف بودن يا قابليت مقايسه

است كه در آن مواردي كه از الگوي معمول پيروي نميكنند

نمونهگيري براي رسيدن به معرف بودن يا قابليت مقايسه توسط

مورد بررسي قرار ميگيرند .به عنوان مثال موفقيتهاي چشمگير،

پژوهشگراني مورد استفاده قرار ميگيرد كه هدف آنها رسيدن

شكستهاي غير منتظره ،نفرات اول كالس يا كساني كه از يك

به نمونهاي است كه معرف يك گروه وسيعتر از نمونهها بوده و

دوره محروم شدهاند .بررسي اين موارد كه از الگوي معمول پيروي

تا حد امكان به آن نزديك باشد و يا اينكه به دنبال مقايسه بين

نميكنند ميتواند فهم ما را نسبت به الگوي معمول و نگرشها و

گروههاي مختلف موردها باشند .به عنوان مثال زماني كه پژوهشگر

رفتارهايي كه مشاهده ميكنيم بهبود بخشند .براي مثال زماني كه

به دنبال توصيف يك پديده باشد مانند تجربه تطابق با تشخيص

در مورد اخالق گروهي تحقيق ميكنيم ،بررسي افرادي كه با الگوي

سرطان ،استرسورهاي ايجاد شده در اين مسير بايد به طور كامل

جمع هماهنگ نيستند يا از شركت در گروه خودداري ميكند ميتواند
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اطالعات بسيار مفيدي در اختيار پژوهشگر قرار دهد ( .)19معموالً

گيرد ( .)20منطق اين روش اجازه ميدهد كه بتوان تمام الگوهاي

موارد مرزي در بعضي جهات با بقيه فرق دارند .به عنوان يك مثال

معمول كه از افراد مختلف بدست ميآيد را استخراج نمود تا به

ديگر فرض كنيد شما ميخواهيد عوامل مؤثر بر فرآيند مديريت

بهترين درك نسبت به پديده مورد بررسي رسيد ( .)21براي مثالي

بيمار را در برنامههاي مختلف شناسايي كنيد .حال اگر شك كنيد

از اين روش فرض كنيد پژوهشي در مورد باورهاي مربوط به

كه تعداد بيماري كه در هر برنامه مديريت ميشود بر نحوه انجام آن

پايان زندگي در حال انجام است .بهترين حالت در اين وضعيت

مؤثر است شايد بهتر باشد دو برنامه با تعداد كم بيمار و دو برنامه با

اين است که مردان نيز مانند زنان مورد بررسي قرار گيرند يا افراد

تعداد زياد بيمار را مورد بررسي قرار دهيد ( .)19براي مثال ديگر

از ساير گروههاي قوميتي نيز در صورتي كه موجود هستند مورد

فرض كنيد كه ميخواهيد بر نقش مشاركت خانواده در مراقبت از

توجه قرار گيرند (.)20

بيماران سالمند در خانههاي سالمندان تحقيق کنيد .بهترين حالت

در نقطه مقابل حداكثر اختالف روش نمونهگيري همگون قرار گرفته

اين است كه دو خانواده كه مشاركت زيادي دارند و دو خانواده

است .در اين روش بررسي دقيق و عميق افراد با خصوصيات مهم

كه مشاركت بسيار كمي دارند را بررسي نمائيد ( .)19اين روش

مشترك هدف اصلي است ( .)20اين روش شامل انتخاب افراد

نمونهگيري پژوهشگر را قادر ميسازد برخي مقايسهها را انجام

در يك زيرفرهنگ يا افرادي كه خصوصيات مشترك زيادي دارند

دهد .به همين منظور بايد ابتدا يك توزيع بصري از واحدهايي كه

ميشود .زماني كه يك گروه خاص مورد بررسي قرار ميگيرند

ميتوانند به پژوهش وارد شوند را آماده نمايد و سپس موارد مرزي

مث ً
ال زماني كه با متخصصان يك رشته مصاحبه ميشود از اين روش

را در اين توزيع قرار دهد ( .)16براي مثال قبلي پژوهشگر ميتواند

استفاده شده است .بطور مثال مصاحبه با پزشكان خانواده در مورد

ميزان مشاركت هر خانواده را در يك جدول رسم كند و با توجه

نگرش آنها نسبت به كار در جامعه به نوعي استفاده از اين روش

به شكل نهايي موارد مرزي را مشخص نمايد.

است ( .)13مثال ديگر كودكان با والديني كه سوء مصرف مواد دارند

در نمونهگيري با بيشترين قدرت پژوهشگر مواردي را مورد بررسي

هستند .اين افراد خود در خطر سوءمصرف مواد هستند و احتماالً

قرار ميدهد كه پديده را به ميزان زياد نشان ميدهد اما در حدود

خصوصيات و نيازهاي عاطفي مشتركي دارند ( .)20در نقطه مقابل

ميانه توزيع هستند ( .)17به عنوان مثال ميتوان به جاي اينكه براي

نمونه ناهمگون قرار دارد كه شامل افراد يا گروههايي است كه در

بررسي مشاركت خانوادهها موارد خيلي كم مشاركت يا با مشاركت

برخي ويژگيهاي خيلي مهم با يكديگر تفاوت اساسي دارند .به

باال را در نظر گرفت افرادي را مورد بررسي قرار داد كه نسبت به

عنوان مثال بررسي درك پزشكان ،پرستاران و مددكاران اجتماعي

ميزان معمول ،مشاركت كمتر يا بيشتري دارند اما اين اختالف به

از مراقبت از بيمار مبتال به ايدز نمونهاي از اين روش نمونهگيري

حدي نيست كه آنها را در گروه حاشيهاي قرار دهد (.)19

محسوب ميشود (.)13

يك روش متداول در پژوهشهاي كيفي روش حداكثر اختالف

نمونهگيري از موارد شناخته شده روشي است كه در آن از نظر يك

است .در اين روش حداكثر اختالف در محدوده از كيفيتها،

متخصص يا مطلع كليدي استفاده ميشود .اين روشي زماني مورد

خصوصيات ،موقعيتها يا موارد بروز پديده تحت مطالعه براي

استفاده قرار ميگيرد كه پژوهشگر اطالعات كافي در مورد انتخاب

در نظر گرفتن مشاركتكنندگان مد نظر قرار ميگيرد .هدف از اين

نمونه ندارد و ميبايست بر نظر متخصصان در اين زمينه متكي باشد

روش اطمينان از اين مسئله است كه تا جاي ممكن متغيرهاي متعدد

( .)22در اين روش افرادي كه با ديدگاههاي خود قادر به در اختيار

مرتبط با موضوع مورد بررسي قرار گيرند ( .)18هدف اين روش به

گذارندن اطالعات مفيد هستند مورد توجه قرار ميگيرند (.)23

تصوير كشيدن تمهاي اصلي است كه از مشاركتكنندگان متفاوت
بدست آمده باشد .مبناي اين روش نمونهگيري بر اين اصل استوار

نمونهگيري موارد خاص يا يگانه

است كه تفاوت يا اختالف موجود در خصوصيات يا ابعاد مهم

اين روش نمونهگيري در پژوهشهاي انسانشناسي و جامعهشناسي

موجود در مشاركتكنندگان ميبايست با تأمل مورد بررسي قرار

مورد استفاده بوده است .در اين نوع نمونهگيري خود فرد مهمتر از
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موضوع مورد بررسي است .چهار روش در اين دسته قرار ميگيرند

ميكرد قانون عدم تاثير جرم بر سرعت سقوط به اثبات ميرسيد و

كه شامل نمونهگيري مكاشفهاي )،(Revelatory Case Sampling

برعكس ( .)25براي درك بهتر اين موضوع مثالي از علوم اجتماعي

نمونهگيري از موارد ويژه ) ،(Critical Case Samplingنمونهگيري از

در اين مبحث ارائه ميكنيم .فرض كنيد كه يك برنامه قرار است

موارد مهم از نظر سياسي ) (Sampling Politically Important Casesو

در سطح ملي بر روي جوامع مختلف اجرا شود اما مجريان طرح

روش كل مجموعه ) (Complete Collectionاست (.)16

مطمئن نيستند كه قوانين و مقررات آن توسط جوامع مختلف قابل

نمونهگيري مكاشفهاي يا اكتشافي روشي است كه در آن به يك

درك و اجرا باشد .در اين مورد اگر جوامعي كه تحصيالت بااليي

مورد واحد كه معرف يك پديده است دسترسي ايجاد ميشود در

دارند قادر به درك قوانين و مقررات برنامه نباشند ميتوان نتيجه

حالي كه قبال امكان بررسي علمي پديده وجود نداشته است .چنين

گرفت كه گروههاي پائينتر نيز همين حالت را دارند .در مقابل

مواردي بسيار محدود هستند و دسترسي به آنها بسيار با ارزش است.

اگر گروهي با تحصيالت پائين قادر به درك برنامه باشد ميتوان

مثال اين حالت مصاحبه با افرادي است كه براي اولين بار به يك

پيشبيني كرد كه تمام گروهها قادر به درك موضوع هستند (.)25

منطقه جديد مهاجرت كردهاند .در اين حالت چون تاكنون چنين

در روش نمونهگيري از موارد مهم از نظر سياسي ،پژوهشگر

رخدادي سابقه نداشته است امكان انجام پژوهش وجود نداشته

از وضعيت سياسي موجود براي انتخاب نمونه خود بهره ميبرد

و يك نوع كشف است و به همين دليل اين نوع از نمونهگيري

( .)26در اين روش نمونههايي انتخاب ميشوند كه از نظر سياسي

مكاشفهاي ناميده ميشود .در كتاب اصول مطالعات تركيبي نيز

اهميت داشته باشند و اين بيشتر به دليل وابستگي متقابل سياست

مطالعه گروهي از مهاجران از اروپاي شرقي به آمريكا را نوعي از

و پژوهش در علوم اجتماعي است ( .)27به عنوان مثال اگر مسئول

پژوهش مكاشفهاي گزارش كرده است (.)22

اداره سالمندان مسئول اختصاص منابع پژوهشي باشد پژوهش بر

نمونهگيري از موارد ويژه روشي است كه در آن نمونهها به دليل

روي سالمندان ممكن است بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

اهميت فوقالعادهاي كه دارند و در مركز موضوع مورد بررسي

روش كل مجموعه يا روش مالك محور) (Criterion Samplingروشي

هستند انتخاب ميشوند .افراد يا محلهايي كه بيشترين اطالعات را

است كه در آن تمام افراد يك مجموعه كه يك معيار خاص را

فراهمآورند موارد ويژه هستند و زماني به طور عملي براي پژوهش

داشته باشند مورد بررسي قرار ميگيرند .مثال اين حالت زماني

مفيدند كه بتوان نمونه كوچكي انتخاب نمود ( .)24منطق موجود

است كه پژوهشي بر روي كودكان مبتال به سرطان انجام ميشود و

در باره نمونهگيري موارد ويژه اين جمله است كه «اگر اينجا اتفاق

معيار انتخاب نمونهها يك قوميت خاص است كه تعداد افراد آن

بيافتد در هر جاي ديگري نيز ممكن است رخ دهد يا بر عكس آن»

كم هستند .بنابراين تمام افرادي كه با اين قوميت خاص به سرطان

يا اينكه اگر اين گروه مشكل داشته باشند ميتوان مطمئن بود كه

مبتال باشند پس از شناسايي مورد بررسي قرار ميگيرند (.)22

همه گروهها نيز اين مشكل را دارند ( .)25مثال اين نمونهگيري
زماني است كه در پژوهشي مقدماتي درك دانشجويان سال اول تا

نمونهگيري متوالي يا متواتر

چهارم را از يك پرسشنامه مورد بررسي قرار دهيم .اگر سال اوليها

آخرين دسته انواع نمونهگيري هدفمند روش متوالي يا متواتر است.

بتوانند مفهوم پرسشنامه را درك كنند ميتوانيم مطمئن باشيم كه در

در اين روشها به جاي انتخاب يك نمونه ثابت حجم نمونه آنقدر

سالهاي باالتر نيز اين درك وجود دارد ( .)24قدرت تعميمپذيري

افزايش مييابد تا زمانيكه ديگر كافي باشد ( .)28اين موراد شامل

اين روش به وزني كه نمونه ويژه به خود اختصاص ميدهد بستگي

نمونهگيري نظري ) ،(Theoretical samplingموارد تأييد و رد كننده

دارد .مثال ساده اين حالت آزمايش گاليله بر روي سرعت سقوط

) ،(Confirming and Disconfirming Casesنمونهگيري فرصتطلبانه
و نمونهگيري گلوله برفي

اجسام است .او ميخواست بداند كه جرم اجسام بر سرعت سقوط

)(Opportunistic Sampling

آنها تأثير دارد يا خير؟ براي همين گاليله پر را به عنوان يك نمونه

) Samplingهستند.

ويژه انتخاب كرد .اگر بالش پر از پر به همراه ظرف آهني سقوط

در نمونهگيري نظري كه به عنوان روش غالب در تئوري زمينهاي

(Snowball
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شناخته ميشود نمونهها به شكلي انتخاب ميشوند كه به خلق تئوري

تمهاي ايجاد شده قرار ميگيرند و از آنها تبعيت ميكنند و بر غنا و

كمك كنند ( .)29در ابتدا پژوهشگر بر اساس قضاوت خود از بهترين

عمق يافتهها ميافزايند .در حاليكه موارد رد كننده كه همان موارد

منابع اطالعاتي از قبيل مشاهده ،مصاحبه يا منابع مكتوب ،بهترين

مرزي نيز هستند از قاعده مرسوم پيروي نميكنند و معموال استثنا

انتخابها را انجام ميدهد و سپس بدنبال نمونههايي ميرود كه
تئوري ايجاد شده را كامل كنند .در تئوري زمينهاي ابتدا نمونهگيري
به صورت آسان آغاز ميشود و سپس به صورت هدفمند در جهت

هستند .موارد رد كننده نشاندهنده اعتبار نمونهگيري هستند و معموالً
اطالعات باارزشي بخصوص در جهت انجام پژوهشهاي بعدي

به دست ميدهند ( .)32اين روشها معموالً در انتهاي نمونهگيري

حداكثر تفاوت براي مفاهيم ايجاد شده حركت ميكند و نهايتا به

مورد استفاده قرار ميگيرند ،در حقيقت زماني كه الگوي موجود

نمونهگيري نظري ميرسد ( .)30پژوهشي را در نظر بگيريد كه

شناسايي شده است پژوهشگر براي تأييد يا رد الگو سعي ميكند

در آن به دنبال اطالعات مفيد در مورد پدران افغاني مقيم ايران

تا موارد تأييد كننده و رد كننده را كشف نمايد (.)33

هستيد .اگر  20پدر افغاني را به روش در دسترس انتخاب كنيد

از ساير رويکردهاي نمونهگيري متوالي يا متواتر ميتوان به

نتايج پژوهش شما اطالعات مفيدي را در اختيار شما قرار نميدهد

نمونهگيري فرصتطلبانه يا پيشآمده ) (Emergentاشاره کرد .در

و تنها توصيف ساده از اين  20نفر است .اما با روش نمونهگيري

اين رويکرد پژوهشگر از فرصت ايجاد شده براي كسب اطالعات

نظري ميتوان به نتايج بهتري دست يافت؛ اگرچه نتيجه بدست آمده

استفاده ميكند .براي مثال پژوهشگري كه براي انجام يك پژوهش

معرف افرادي است كه مورد بررسي قرار گرفتهاند .در نمونهگيري

به پاكستان سفر كرده بود از افرادي كه براي مالقات به خانه او

نظري رويكردهايي مورد استفاده قرار ميگيرد تا به ساخته شدن

ميآمدند در جهت كشف انگيزهها و هدف آنها از شركت در پژوهش

تئوري كمك كنند .در حقيقت اينرويكردها روشهايي هستند كه

اصلي مصاحبه ميكرد ( .)34در اين روش پژوهشگر از فرصت

در اين مقاله مورد بحث قرار ميگيرد.

ايجاد شده براي جمعآوري اطالعات استفاده ميكند ( .)35ممكن

رويكرد اول رويكرد نمونهگيري در دسترس است كه در آن افرادي كه

است يك رفتار خاص در شرايط خاصي بروز كند و روش مورد

در دسترس پژوهشگر هستند و به نظر ميرسد بر اساس قضاوت او

استفاده در اين پژوهش روش فرصتطلبانه است ( .)36به عنوان

اطالعات مفيدي داشته باشند انتخاب ميشوند .رويكرد دوم استفاده

مثال در زمان بالياي طبيعي كه به ندرت امكان كسب اطالعات در

از نمونههاي حاشيهاي يا غيرعادي است .رويكرد سوم نمونهگيري

آن موقعيتها وجود دارد يك پژوهشگر ميتواند با اين رويكرد به

مركزي است كه در آن موارد از وضعيتي كه انتظار ميرود سازه تئوري

اطالعات با ارزشي دست يابد.

در آن موقعيت وجود داشته باشد انتخاب ميشوند .نمونهگيري

يکي از رويکردهاي متداول در نمونه گيري متوالي يا متواتر

از موارد بارز كه در آن پژوهشگر اطالعات را از موارد و زندگي

نمونهگيري گلوله برفي است .اين نوع نمونهگيري يك روش

روزمره دريافت ميكند .رويكرد پنجم نمونهگيري از موراد مشابه

غيراحتمالي است كه حالت انتخاب تصادفي نيز دارد .اين روش

است كه در آن از محيطهاي مشابه اطالعاتي جمعآوري ميشود تا

زماني مناسب است كه اعضاي يك گروه يا جامعه به راحتي قابل

مشخص شود كه تئوري در آن زمينهها به چه شكل است و رويكرد

مشخص شدن نباشند .مثال اين حالت افراد بيخانهمان ،مهاجرين

آخر نمونهگيري حساس يا مورد سياسي است كه هدف آن بررسي

غير قانوني و معتادين هستند .در اين روش پژوهشگر ابتدا افرادي

تئوري ساخته شده در نگاه عموم جامعه است ( .)31پايان نمونهگيري

را شناسايي ميكند و پس از دريافت اطالعات از آنها ميخواهد كه

تئوريك بر اساس اشباع دادهها مشخص ميشود كه در پايان اين

فرد يا افراد ديگري را به وي معرفي كنند ( .)37اين روش همچنين

مقاله راهكارهايي براي تعيين رسيدن به اشباع معرفي خواهد شد.

براي شناسايي افراد متخصص در يك زمينه خاص نيز مورد استفاده

روش دوم در نمونهگيري متوالي يا متواتر ،موارد تأييد كننده و رد

قرار ميگيرد ( .)38اين روش در پژوهشهاي اتنوگرافيك كاربرد

كننده هستند .گزارش اينگونه موارد از جمله موارد باال نشاندهنده

ويژهاي دارد ( .)5در جدول شماره  1انواع روشهاي نمونهگيري

دقت در پژوهشهاي كيفي هستند .موارد تأييد كننده در دستهها و

در پژوهشهاي كيفي و كمي با هم مقايسه شدهاند.
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 .4ﻫﺪف :ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
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 .1اﻧﺘﻘﺎلﭘﺬﻳﺮي :ﻳﻌﻨﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ

 .1.2ﻣﻮارد ﻣﺮزي ﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ :ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاردي ﻛﻪ از اﻟﮕﻮي ﻣﻌﻤﻮل
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ﻧﻈﺮ
 .3ﻛﺎرﺑﺮد :ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻲ
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ﻗﻮي دارد
 .1.4ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺧﺘﻼف :ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت
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 .1.6ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﻌﺮوف :ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ
 .2ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻳﺎ ﻳﮕﺎﻧﻪ :ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي
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 .2.3ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ :در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

 .2.4ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ :ﺑﺮرس ﻳﻜﻠﻴﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را دارﻧﺪ
 .3ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮ :اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻛﻔﺎﻳﺖ
 .3.1ﻧﻈﺮي :اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ

 .3.2ﻣﻮارد ﺗﺎﻳﻴﺪ و ردﻛﻨﻨﺪه :ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ رد ﻛﻨﻨﺪ
 .3.3ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮ
 .3.4ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﻲ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد
داراي اﻃﻼﻋﺎت

 .5ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت :ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد و
ﻫﺪف رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺷﺒﺎع داده اﺳﺖ
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پايان نمونهگيري

( .)44در اين مرحله ورود افراد جديد تصميم پژوهشگر و جمعبندي

تا اينجا با تفاوت روشهاي نمونهگيري احتمالي و هدفمند آشنا

نهايي را تغيير نميدهد .اما چگونه ميتوان به اين نتيجه رسيد كه

شديم و روشهاي انتخاب مشاركتكنندگان را تشريح كرديم.،

اشباع حاصل شده است يا خير؟

حال ميخواهيم به اين سوال پاسخ دهيم كه چگونه در يک پژوهش

يك معيار براي كشف رسيدن به اشباع تكرار دادههاي قبلي است

کيفي تعداد نمونه را مشخص کنيم و چه مالکي براي کفايت ورود

به طوري كه پژوهشگر مرتب ًا با دادههايي مواجه ميشود كه تكرار

افراد به پژوهش در نظر گرفته ميشود؟ چه تعداد مصاحبه يا بررسي

ميشوند .به طور مثال زماني كه در مصاحبههاي در حال انجام

کفايت ميکند و چه تعداد از افراد ميبايست به پژوهش وارد شوند؟

پژوهشگر حرفها و نظرات مشابهي را به طور مكرر ميشنود،

همانطور كه قبال اشاره شد برخالف روشهاي نمونهگيري احتمالي

ميتواند حدس بزند كه به اشباع دادهها دست يافته است ( .)44با

كه در آنها هدف تعميم نتايج از يك نمونه معرف به كل جامعه

اين وجود پيشنهاد شده است كه پس از آنكه پژوهشگر احساس

مورد پژوهش است در روشهاي كيفي چنين هدفي مدنظر نيست

كرد دادههاي بدست آمده در حال تكرار هستند چند مصاحبه

و معيار توصيف يا تبيين يك پديده به مشروحترين شكل ممكن

تكميلي براي تأييد اين عقيده خود انجام دهد ( .)39اما آيا رسيدن

است .بنابراين معياري معرفي ميشود كه در آن رسيدن به حداكثر

به اشباع و گزارش آن به اين شكل كه پس از رسيدن به اشباع فرآيند

اطالعات در مورد پديده به عنوان نقطه پايان درنظر گرفته ميشود.

انتخاب مشاركتكنندگان متوقف شد ،ميتواند تضمين كننده دقت

اين معيار در زمينه پژوهشهاي كيفي ،اشباع ناميده ميشود .اشباع

پژوهش باشد؟ چگونه ميتوان خواننده را متقاعد كرد كه پديده

داده يا اشباع نظري رويکردي است که در پژوهشهاي کيفي براي

مورد بررسي به بهترين شكل و بهترين نحو ممكن توصيف يا تبيين

تعيين کفايت نمونهگيري مورد استفاده قرار ميگيرد .اشباع نظري با

شده است؟ اينها سواالتي هستند كه پاسخ قطعي و يكساني براي

نمونهگيري نظري که در تئوري زمينهاي مورد استفاده قرار ميگيرد

آنها ارائه نشده است اما راهكارهايي در اين زمينه ارائه شده كه

مرتبط است ( )39و به معناي اين است که خصوصيات يک دسته

ميتواند در اين زمينه راهگشا باشند.

يا طبقه تئوريک به اشباع رسيده است ( .)40اين حالت زماني رخ

بسياري از پژوهشگران كيفي اشباع را يك پديده ذهني توصيف

ميدهد که داده بيشتري که سبب توسعه ،تعديل ،بزرگتر شدن يا

ميكنند كه به دنبال غوطهور شدن پژوهشگر در زمينه پژوهش و

اضافه شدن به تئوري موجود گردد به پژوهش وارد نشود ( .)41در

تمركز بسيار باالي او بر روي پديده مورد بررسي است (.)43 ,39

اين وضعيت داده جديدي كه به پژوهش وارد ميشود طبقهبندي

اشباع نظري قضاوتي است كه پژوهشگر بر اساس آن تصميم ميگيرد

موجود را تغيير نميدهد يا پيشنهادي براي ايجاد طبقه جديد ايجاد

كه نياز به جمعآوري اطالعات بيشتر وجود ندارد و اطالعات

نميکند (.)42

جديدي كه به تعريف خصوصيات طبقات كمك كند به پژوهش

دليل به وجود آمدن اين روش نياز احساس شده از طرف پژوهشگران

وارد نميشود ( .)45اما اتفاقي كه در ذهن يك فرد ميافتد را ميتوان

كيفي بود .با توسعه روشهاي کيفي تالشها براي نظاممند کردن

مالكي براي عدم نياز به داده جديد و خاتمه پژوهش دانست .هرچند

روشها و مشخص کردن معيارهاي قابل تبيين افزايش يافت .به اين

بر اساس ماهيت پژوهشهاي كيفي كه در آن پژوهشگر و ذهن

ترتيب استفاده از روش اشباع داده در انواع پژوهشهاي کيفي مورد

پژوهشگر به عنوان ابزار پژوهش در نظر گرفته ميشوند ميتوان

استفاده قرار گرفت و به عنوان استاندارد طاليي پايان نمونهگيري

تكيه بر قضاوت پژوهشگر را پذيرفت ،اما اين مسئله ممكن است

پژوهشهاي كيفي ( )43در نظر گرفته شد .هر چند كه اين روش

ن رو برخي از پژوهشگران
دقت پژوهش را به خطر اندازد .از اي 

ابتدا در تئوري زمينهاي مورد استفاده قرار گرفت اما بعدها در ساير

سعي در ارائه روشهايي عينيتر داشتهاند .پايه اصلي اين روشها

روشهاي پژوهش كيفي كه مبناي تئوريپردازي نيز نداشتند با نام

در ابتدا لزوم تعهد پژوهشگر به دقت در پژوهش كيفي است و

اشباع داده استفاده شد ( .)40طبق يك تعريف ،زماني كه تمام منابع

ميتوان مبناي كار آنها را در تعريف اوليه از اشباع تئوريك يعني

اطالعاتي اطالعات مشابهي را در اختيار بگذارند به اشباع رسيدهايم

كامل شدن توصيف خصوصيات طبقات جستجو كرد.

246

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

سال دهم     شماره      3پاييز  1391شماره مسلسل 39

قبل از اينكه بخواهيم به روش كشف رسيدن به اشباع تئوريك برسيم

كه به عقيده اشتراوس و كوربين يك فرآيند بيپايان است و تغيير

بهتر است با يك مفهوم اصلي در پژوهش كيفي يعني مقايسه مداوم

نگرش افراد در هر مرحلهاي حتي در زمان مرور مقاله براي چاپ

آشنا شويم و سپس با مرور مجدد مفهوم اشباع تئوريك راهكاري

ممكن است رخ دهد و رسيدن به اشباع تنها يك وقفه موقت در

عملي را تبيين كنيم .پژوهشگران کيفي پديدهها و فرآيندها را در

كار است ( .)50از آنجا كه براي هر فرآيند پژوهشي ميبايست يك

محيط طبيعي خودشان مورد بررسي قرار ميدهند و سعي دارند تا به

نقطه پايان معين كرد و نحوه رسيدن به اين نقطه را براي خوانندگان

آنها از منظري که مردم به آن نگاه ميکنند معني دهند .اين نگرش به

مشخص نمود راهكاري را معرفي ميكنيم كه در آن با معيارهاي

عنوان رويکرد طبيعتگرايانه يا تفسيري شناخته شده است .به طور

عينيتر ميتوان رسيدن به اشباع را مشخص كرد .با وجود ارائه

کلي قلمرو پژوهشهاي کيفي دنياي تجارب افراد و واقعيتهاي

اين راهكار تأكيد ميكنيم كه رسيدن به اشباع عمدت ًا يك فرآيند

اجتماعي ساخته شده به دست آنهاست .به وسيله مصاحبه دقيق،

ذهني است و اين راهكار بيشتر در جهت آشنايي افراد تازهكار و

مشاهده مشارکتکنندگان و توصيف دقيق ،پژوهشگران کيفي

يا كساني كه قصد تبيين دقيقتر كار خود را دارند ارائه ميگردد.

اميدوارند بتوانند به ديدگاه مشارکتکنندگان نزديک شوند و به

همانطور كه قب ً
ال بيان شد اشباع دادهها از طريق فرآيند مقايسه

تجارب زيسته آنها دست يابند .هر يک از روشهاي پژوهش کيفي

مداوم به دست ميآيد .در اين حالت حداكثر تفاوت در دادهها

روشها و رويکردهاي خاص خود را دارند تا دادهها را مورد تحليل

رخ ميدهد و هيچ داده جديدي كه سبب تغيير در طبقات تشكيل

قرار داده و نتايج را ارائه کنند .با اين وجود بين روشهاي مختلف

شده يا خصوصيات طبقات موجود گردد به پژوهش وارد نميشود

تحليل دادههاي کيفي شباهتهايي وجود دارد ( .)46در اين بين،

( )51و تصويري واضح از طبقات موجود در پژوهش به دست

مقايسه مداوم اساس پژوهشهاي کيفي است .به عنوان مثال يک

آمده است ( .)45با توجه به تعريف فوق زماني که طبقات بدست

جامعه شناس ممکن است مسئلهاي را با مقايسه دو جنس مورد

آمده هيچ تغييري نداشته باشند و خصوصيات هر طبقه به طور

بررسي قرار دهد يا يک قوم نگار به يک مسئله از منظر نژادي نگاه

کامل مشخص شده باشند و با ورود دادههاي جديد به پژوهش

کند ( .)47در رويکرد تئوري زمينهاي ،تحليل مقايسهاي مداوم،

تغييري در طبقات و خصوصيات آنها رخ ندهد ميتوان گفت در

بر مبناي نمونهگيري نظري صورت ميگيرد .در اين روش از

اين مرحله از پژوهش به حالت اشباع رسيدهايم .حال با توجه به

جمعآوري ،کدگذاري و تحليل همزمان اطالعات که براي هدايت

اين مسئله ميتوان روشي را معرفي کرد که در قالب آن به صورت

جمعآوري بقيه دادهها براي توسعه تئوري به وجود آمده استفاده

عينيتر رسيدن به اشباع را مشخص کرد.

ميشود و تئوري به وسيله مقايسه مداوم واقعه به واقعه شکل

روش پيشنهادي توسط فونتانال و همکاران ( )2011داراي هشت

ميگيرد ( .)48در اين روش پس از مصاحبههاي اول طبقات اوليه

مرحله است .در مرحله اول عالوه بر پيادهسازي مصاحبه به صورت

شكل ميگيرند و مصاحبههاي بعدي در جهت تكميل و تشريح

متن پيشنهاد شده است که فايل صوتي هر مصاحبه نيز همراه فايل

خصوصيات اين طبقات انجام ميشوند .اين فرآيندي با استفاده از

متني حاضر باشد تا از حاالت صدا مانند تن و مکثهاي همراه با

مقايسه مداوم انجام ميگيرد.

صحبت مصاحبه شونده نيز استفاده شود .در مرحله دوم طبقات

اكنون به تعريف اشباع تئوريك بر ميگرديم .اشباع تئوريك زماني

اوليه پس از حالت غوطهور شدن در دادهها شکل ميگيرند .مرحله

رخ ميدهد كه ديگر دادهاي كه به تعريف خصوصيات يك طبقه

سوم مرحلهاي است که اگر تحليل دادهها به صورت تيمي و جدا

كمك كند به پژوهش وارد نشود ( )49و تمام مقايسههاي مورد نظر

انجام ميگيرد اين تحليلها توسط يکي از اعضاي تيم پژوهش در

اتفاق افتاده باشد .البته بايد اين حقيقت را در نظر گرفت كه اشباع

کنار هم قرارگيرد و در مرحله چهارم تمهاي مشترکي ايجادشود.

بيش از آنكه يك حقيقت باشد يك هدف است .چون با وجود

در مرحله پنجم کدگذاري انجام ميگيرد و تمها يا طبقات شکل

اينكه معتقد باشيم كه به اشباع رسيدهايم امكان تغيير در طبقات و

ميگيرند .نام گذاري فرآيندي است كه در آن از اجزاء به مفاهيم

خصوصيات آنها با تغيير نگرش وجود دارد .اين فرآيندي است

كليتر و انتزاعيتر ميرسيم.

هادي رنجبر و همکاران
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تا اينجاي کار کام ً
ال مشابه روشهاي معمول تحليل دادهها است .در

تأييد يا رد نمايد .بنابراين تكرار خصوصيات اول كاهش مييابد و

مرحله ششم يک جدول رسم ميشود که هر طبقه به دست آمده در

خصوصيات بعدي بيشتر تكرار ميشوند .تا جايي كه مصاحبههاي

مراحل قبلي به همراه خصوصيات يا زير طبقاتش به عنوان رديفهاي

جديد داده جديدي به خصوصيات اضافه نكنند .گام هشتم اين

آن هستند و در ستونها نيز شماره مشارکتکنندگان در پژوهش وارد

روش بصري كردن رسيدن به اشباع براي ارائه در گزارش است.

شده است .جدول شماره ( )2جدولي فرضي است که براي نشان

در شكل ( )1طبقههاي مربوط به تجربه ترس در بيماران تحت

دادن چگونگي تشكيل طبقات و نهايت ًا رسيدن به اشباع در پژوهش

عمل جراحي آورده شده است .در اين شكل همانطور كه مشاهده

ارائه شده است .در اين جدول يك طبقه فرضي تحت عنوان عوامل

ميكنيد طبقههاي فرضي ترس شامل عوامل افزايشدهنده و كاهنده

كاهنده و افزاينده ترس مرتبط با عمل جراحي با خصوصيات آن

ترس ،مكانيسمهاي تطابقي در مقابل ترس و پيامدهاي وجود ترس

ارائه شده است .در ستون اول خصوصيات فرضي ترس مرتبط با

هستند .در شكل تعداد خصوصيات كشف شده در مورد زيرطبقه

عمل جراحي همانطور كه در مصاحبهها مشخص ميشوند نوشته

عوامل افزاينده و كاهنده ترس در مصاحبه هفتم به اشباع رسيده

ميشوند و سپس در هر مصاحبهاي كه اين خصوصيت تكرار شود

است اما مصاحبهها به دليل به اشباع نرسيدن ساير طبقهها ادامه

در جدول در ستون مربوطه عالمت زده ميشود .در گام هفتم

يافته و طبقه مكانيسمهاي تطابقي در مصاحبه هشتم اشباع شده

اشباع هر طبقه مشخص ميشود .همانطور كه مشخص است از

و پيامدهاي وجود ترس در مصاحبه دهم به اشباع رسيده است.

مصاحبه هفتم به بعد جمالتي كه مربوط به خصوصيات اين طبقه

توجه داشته باشيد كه دو مصاحبه در ادامه براي تاييد رسيدن به

هستند در حال تكرار بوده و خصوصيت جديدي به جدول اضافه

اشباع انجام گرفته است ( .)52اين روش تنها يك روش پيشنهادي

نميشود .در اين جدول مشخص است كه بيشترين خصوصيات در

است كه ميتواند به خصوص براي درك بهتر مفهوم اشباع كمك

مصاحبههاي اول پيدا ميشوند و در مصاحبههاي آخر كمتر در حال

كننده باشد.

تكرار هستند و دليل آن هم اين مسئله است كه پژوهشگر به دنبال

نتيجهگيري

حداكثر اختالف است و با مقايسههايي كه انجام ميدهد سواالتي
را مطرح ميكند كه فرضيههاي به وجود آمده در حين تحليل را

انتخاب مشاركتكنندگان در پژوهشهاي كيفي به شكلي انجام

جدول  - 2جدول فرضي جهت نشان دادن فراواني خصوصيات يك طبقه در زمان تحليل دادهها
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شكل  -1نماي شماتيك رسيدن به اشباع طبقات فرضي

ميگيرد كه بيشترين اطالعات در مورد پديده مورد بررسي به

كيفي معتقد به ذهني بودن فرآيند رسيدن به اشباع هستند اما اين

دست آيد .اين نوع از نمونهگيري به دنبال ايجاد قوانين ثابت و

اتفاق نظر وجود دارد كه زماني ميتوان ادعا كرد كه دادهها به اشباع

تغيير ناپذير و يا تعميم نتايج نيست بلكه سعي در شناخت بهتر هر

رسيدهاند كه انجام مصاحبه يا مشاهدات بيشتر منجر به افزوده شدن

پديده در زمينه خاص و منحصر به فرد خود دارد .روش انتخاب

يا تغيير در تئوري يا نگرش به وجود آمده نميشود.

مشاركتكنندگان در پژوهش كيفي نيز همانند پژوهشهاي كمي

در اين مقاله سعي شد تا پس از معرفي روشهاي انتخاب

متنوع است و پژوهشگر ميبايست با توجه به هدف بهترين روش

مشاركتكنندگان و تفاوتهاي روشهاي كمي و كيفي راهكاري

را انتخاب نمايد.

براي نحوه تصميمگيري براي رسيدن به اشباع داده و نحوه گزارش

يكي از چالشهاي اساسي در انتخاب مشاركتكنندگان در

آن ارائه گردد .هر چند تأكيد نويسندگان اين مقاله نيز بر ذهني

پژوهشهاي كيفي تصميمگيري در مورد پايان آن و چگونگي

بودن فرآيند رسيدن به اشباع است ،اما اين روش نيز ميتواند براي

گزارش نحوه اين تصميمگيري است .هرچند بسياري از پژوهشگران

پژوهشگران كيفي و بخصوص افراد تازه كار مفيد باشد.
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Abstract
Sampling in qualitative and quantitative research are very different, because it aims, gaining a deep
understanding of the phenomenon is being investigated, rather than generalizing the results. Participants
Selection in the qualitative study is done with aim of achieve the maximum information about the phenomenon
under study. In quantitative research there is too much emphasis on a random selection, an equal chance
for selection of all members of the research community, but in the qualitative study samples or participants
are selected or invited. Purposive sampling that also is called purposeful or qualitative sampling that means
purposeful selection of samples for acquiring knowledge or information. This type of sampling does not
focus on developing the fixed and immutable rules or generalizing the results but try to better understand the
phenomenon in special field. Purposive sampling consists of three main types including "Sampling to Achieve
Representativeness or Comparability", "Sampling Special or Unique Cases" and "Sequential Sampling".
Saturation in qualitative research as a method of sampling is considered the gold standard. In this paper, we
tried to introduce the participant’s selection methods and the differences between quantitative and qualitative
method and the strategy for decision making about data saturation will be offered.
Keywords: Humans, Samping., Qualitative Research, Quantitative Research, Saturation, Data
Collection/*methods, Research Designs, Sample Size
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